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ગોવ િંદગરુૂ અને ભગત ચળ ળ 
ભાભોર રાજેશકુમાર  ી. 

પીએચ.ડી. રીસચચ સ્કોલર, મો. ૭૪૦૫૩૦૪૫૧૦  
પ્રસ્તા નાાઃ૧૯મા સૈકાના ઉત્તરાર્ચમાાં 
આદિવાસીઓ સામાજિક અને આર્થિક રીતે 
પછાત જીવન જીવતા હતા. તેમનામાાં રાિકીય 
જાગરૃ્તનો અભાવ હતો. ૧૯મી સિી ગિુરાતના 
ઈર્તહાસમાાં સમાિ પદરવતચનની સિી ગણાતી 
હોવા છતાાં તે વખતની પ્રવરૃ્ત્તઓ ભદ્રવગીય 
અને શહરેી સરુ્ારણા પ્રવરૃ્ત્તઓ બની રહી હતી. 
નમચિ, િલપતરામ, કરશનિાસ મળુજી, 
મદહપતરામ જેવા સરુ્ારકોની વાત 
આદિવાસીઓ સરુ્ી પહોંચી ન હતી. સયાજીરાવ 
ગાયકવાડ અને ખ્રિસ્તી ર્મશનોની શૈક્ષખ્રણક 
પ્રવરૃ્ત્તઓના થોડા-થોડા પ્રયાસોને બાિ કરતાાં 
ગિુરાતના આદિવાસીઓની િરકાર તો શુાં 
તેમની સામ ેિોવાની પણ કોઈએ તસ્િી લીર્ી 
ન હતી. સરકારી અને ખ્રબનસરકારી સાંસ્થાઓ 
દ્વારા આદિવાસીઓમાાં સમાિપદરવતચનના ક્ષેત્ર ે
શનૂ્યાવકાશ હતો, ત્યારે ભીલોનુાં પરોઢ થયુાં 
ભીલ િનજાગરૃ્તના ઈર્તહાસનુાં પાન ુપલટાય.ુ 

૧૯મા સૈકામાાં ગિુરાતનો ઈર્તહાસ 
આદિવાસીઓની ઉિગમવાિી પ્રવરૃ્ત્તઓથી 
પ્રભાર્વત રહ્યો હતો. ગિુરાતમાાં ખ્રિદટશ સત્તાની 
સ્થાપના થઈ ત્યારથી લઈ સમગ્ર ૧૯મી અન ે
૨૦મી સિીના ત્રીજા િસકા સરુ્ી તેમની 
ઉિામવાિી ચળવળો ચાલ ુ રહી હતી. જેના 
નમનૂા તરીકે ૧૮૨૬ની પાંચમહાલના 
નાયકાઓની ચળવળ, ૧૮૩૮માાં કેવળ 
નાયકની ચળવળ, ૧૮૫૭-૫૯માાં રૂપા નાયક – 
કેવળ નાયકની ચળવળ, ૧૮૬૮માાં િોરીયા 
ભગતનો ખ્રિદટશ શાસન અને િેશી રિવાડાઓન ે

પડકાર, ૧૯૧૩માાં ગોર્વિંિગરુૂની ચળવળ એમ 
૧૯૨૨-૨૩માાં િેવી ચળવળ, ૧૯૨૨માાં 
મોતીલાલ જેતાવતની ચળવળોની ગણતરી 
થઈ શકે. આ બર્ામાાં ગોર્વિંિગરુૂની ભગત 
ચળવળ આદિવાસી ચળવળોના ઈર્તહાસમાાં 
ર્વર્શષ્ટ મહત્વ ર્રાવે છે. 

ગોવ િંદગરુૂનો પરરચયાઃ 

ગોર્વિંિગરુૂનો િન્મ ઈ.સ.૧૮૭૪માાં 
રાિસ્થાનના ડુાંગરપરુ જિલ્લામાાં વેિસા ગામ ે
થયો હતો. તેમના ર્પતાનુાં નામ બચેરગર હત ુાં. 
તેમનો િન્મ વણઝારા જ્ઞાર્તમાાં થયો હતો. 
ઈ.સ.૧૮૯૯-૧૯૦૦માાં પડેલા છપ્પર્નયા 
દુષ્કાળ વખતે કુટુાંબ સાથે સાંતરામપરુ તાલકુાના 
નટવા ગામે સ્થાયી થયા હતા. દુષ્કાળમાાં 
તેમના પત્ની અને બાળકો મતૃ્ય ુ પામ્યા. 
ત્યારબાિ સામાજિક અને ર્ાર્મિક બાબતે ઉપિેશ 
આપવાની શરૂઆત કરી, અને ઘણા ભીલો 
તેમના ર્શષ્ય બન્યા. જે ‘ભગત ભીલો’ તરીકે 
ઓળખાયા. તેમનો ર્ાર્મિક-સામાજિક ઉપિેશ 
‘ભગત સાંપ્રિાય’ તરીકે પ્રચખ્રલત થયો હતો. ૩૦ 
ઓક્ટોબર ઈ.સ.૧૯૩૧માાં ઝાલોિ તાલકુામાાં 
કાંબોઈ ફખ્રળયામાાં તેમનુાં અવસાન થયુાં. 

ભગત ચળ ળાઃ 

ગોર્વિંિગરુૂની સમાિ-સરુ્ારણાની 
પ્રવરૃ્ત્તઓને ‘ભગત ચળવળ’ તરીકે 
ઓળખવામાાં આવ ે છે. આમ, ગિુરાત અને 
પાંચમહાલના આદિવાસીઓમાાં સામાજિક અન ે
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ર્ાર્મિક સરુ્ારણા માટે અનેક ચળવળો થઈ છે. 
પરાંત ુ ગોર્વિંિગરુૂની ભગત ચળવળનો 
પાંચમહાલના ભીલો પર એટલો વ્યાપક પ્રભાવ 
હતો કે તે ભગત ચળવળના પયાચયરૂપે ગણાય 
છે. ગોર્વિંિગરુૂએ ભીલોની પરાંપરાગત 
નબળાઈઓ, કુદરવાિો અને ગઢૂ આત્મવાિી 
ખ્યાલો ર્વરુદ્ધ ભગત ચળવળનો પ્રારાંભ કયો. 
લાખો આદિવાસીઓ તઓેના ર્શષ્ય બન્યા. 
ગોર્વિંિગરુૂના ઉપિેશો તથા ધણુીથી ભીલોમાાં 
ર્ીમ ુ પરાંત ુ મક્કમ પદરવતચન આવ્ય.ુ 
ભગતાઈની માળા બાાંર્ી હજારો ભીલો 
ગોર્વિંિગરુૂના ચીંધ્યા માગ ે આગળ વર્ી રહ્યા 
હતા. ગોર્વિંિગરુૂના ઉપિેશો પણ ફળિાયી 
નીવડી રહ્યા હતા. તેમના ઉપિેશથી ભીલો િારૂ 
છોડવા લાગ્યા, તેથી રિવાડાઓની િારૂની 
આવકમાાં ઘટાડો થવા લાગ્યો. ૨૦મા સૈકાના 
પ્રારાંભે ભગત ચળવળનો ર્વસ્તાર ખબૂિ વર્ી 
ગયો હતો. પનૂમ, બીિ, િર શર્નવારે 
આજુબાજુના ભીલો ભેગા થતા અને ભિન 
કરતા. હવે ગોર્વિંિગરુૂના ઉપિેશોથી ર્શક્ષણ 
અને સાાંસ્કૃર્તક અસરો રૂપે ગલુામી અવસ્થામાાં 
જીવતા ભીલોમાાં જાગરૃ્ત આવી હતી. તેઓએ 
ગરુૂના ઉપિેશો સ્વીકારી લીર્ા. તઓેના 
ઉપિેશોન ેઆત્મસન્માન આપી ભીલો સામાજીક 
કક્ષા સરુ્ારતા હતા. 

ગોર્વિંિગરુૂ પોતાની આ ભીલ સમાિ 
સરુ્ારણાની પ્રવરૃ્ત્તને ‘નગુરામાાંથી સગુરા’ 
બનાવવાની પ્રદિયા તરીકે ઓળખાવતા હતા. 
અથાચત ્ ‘ગરુૂ વગરના ગરુૂવાળા’ બતાવવા 
અથવા ‘ર્નગુચણ’ માાંથી ‘સગણુ’માાં રૂપાાંતર 
કરવાની પ્રદિયા. આદિવાસીઓની પરાંપરાગત 
રીતે ચાલી આવતી ભગત પ્રવરૃ્ત્તઓને 
ગોર્વિંિગરુૂએ પોતાના સમય સાંિભ ે યોગ્ય 
ફેરફારો સાથે ર્વશાળ ભગત આંિોલનમાાં ફેરવી 
હતી. ગોર્વિંિગરુૂનુાં ભગત આંિોલન ખ્રિસ્તી 

ર્મશનરીઓના ર્માાંતર કાયચમાાં થોડે ઘણ ેઅંશ ે
ર્વઘ્નરૂપ બન્યુાં હત ુાં. ઈ.સ.૧૯૧૩માાં થાાંિલાના 
ફે્રન્ચ ર્મશનરીએ ગોર્વિંિગરુૂના આંિોલનના 
વર્તા વ્યાપને અટકાવવા ખ્રિટીશ સત્તાર્ીશોન ે
ઉશ્કેરણી કરી હતી. ભગત આંિોલનથી 
કેળવાયેલા ભગત ભીલો ર્મચ ઉપરાાંત 
સમાિજીવનના અન્ય ક્ષતે્રોમાાં પણ નેતાઓ 
તરીકે પ્રસ્થાર્પત થયા હતા. ભગત આંિોલનથી 
આદિવાસીઓમાાં ઘણુાં સામાજિક પદરવતચન 
આવ્યુાં. બડવા-ભોપાની વાણીમાાં આંર્ળો 
ર્વશ્વાસ મકુતાાં ભીલો, હવે આધરુ્નક િવાઓ-
રસીઓમાાં ર્વશ્વાસ મકુતા થયા હતા. આમ, 
ભગત આંિોલને પરાંપરા તો ખરી િ સાથ ે
પ્રગર્તના ખ્રચહ્નો પણ પ્રસ્તતુ કયાચ હતા. 

એક તરફ ભગત ચળવળ 
આદિવાસીઓને સસુ ાંસ્કૃત બનાવી રહી હતી તો, 
બીજી તરફ િેશી રિવાડાઓ, જાગીરિારો અન ે
િમીનિારો સ્થાર્પત દહતો માટે ર્વઘાતક બની 
રહ્યા હતા. વેઠપ્રથા, િારૂનુાં ચલણ તથા 
આદિવાસીઓનુાં પછાતપણુાં વગેરે સ્થાર્પત દહતો 
માટે હાંમેશા ફાયિેમાંિ રહ્ય ુ હત ુાં. પરાંત ુ
ગોર્વિંિગરુૂના ઉપિેશથી સરુ્રેલા 
આદિવાસીઓના સરુ્ારક વલણને લીરે્ 
સ્થાર્પત દહતો િોખમાયા અને િેશી રિવાડાઓ 
ભગત સાંપ્રિાયની પ્રવરૃ્ત્તઓને નાથવા મેિાને 
પડયા હતા. સુાંથ, વાાંસવાડા અને ડુાંગરપરુના 
રાજાઓએ તનેી આગેવાની લીર્ી. કાયિો અન ે
વ્યવસ્થાની સ્સ્થતી જાળવવા મિબરૂ બનેલા 
ખ્રિદટશ શાસન ે િેશી રાજ્યોની લશ્કરી 
કાયચવાહીમાાં સહયોગ આપ્યો. જેને પદરણામ ે
માનગઢ હત્યાકાાંડ જેવી િારૂણ ઘટના સજાચઈ.  

માનગઢ હત્યાકાાંડાઃ 

માનગઢ હત્યાકાાંડ એ ભગત ચળવળના 
આત્મારૂપ ઘટના હતી. પાંચમહાલના ભીલોન ે
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મન તો ‘િખ્રલયાવાલા બાગ’ જેવી કરૂણાાંર્તકા 
હતી. માનગઢ હત્યાકાાંડ અને એ પછી ભગત 
ચળવળ રાિકીય ચળવળમાાં પદરવર્તિત થઈ 
રક્તરાંજિત બન્યો. ભગત ચળવળની 
સરુ્ારાવાિી પ્રવરૃ્ત્તઓ િેશી રાજ્યોના 
પરાંપરાગત અથચતાંત્રમાાં ગાબડાાં પાડતી હતી. 
જેના પ્રત્યાઘાતરૂપે િેશી રાજ્યો ભગત 
ચળવળને કચડી નાખવા તૈયાર થયા. જેની 
શરૂઆત તઓેએ ભગત સાંપ્રિાયના 
અનયુાયીઓને માનર્સક હરેાનગર્ત કરવાથી 
કરી. િેશી રાજ્યોના નકારાત્મક વલણના કારણ ે
‘ભીલ રાિ’ સ્થાપવાનો ર્વચાર આવ્યો. 
ગોર્વિંિગરુૂ અને તેનો ર્શખ્રક્ષત ર્શષ્ય પ ૂાંજા ર્ીરજી 
પારગી તથા સરહિી રાજ્યોના આગેવાનોએ 
ઓક્ટોબર ૧૯૧૩માાં ‘ભીલરાજા’નુાં આહવાન 
કરવાનુાં નક્કી કયુાં. અને માનગઢ ખાત ે ભગેા 
થવાનુાં નક્કી થયુાં. અહીં મોટી ધણૂીની સ્થાપના 
કરી. ભીલો માટે માનગઢ અર્ત પર્વત્ર સ્થળ 
બન્ય.ુ આ િરર્મયાન સાંતરામપરુ રાજ્યના 
િમાિાર ગલુમહમ્મિનુાં પ ૂાંજા ર્ીરજી દ્વારા ખનૂ 
અને ભગત ભીલો દ્વારા સાંતરામપરુ રાજ્યના 
પ્રતાપગઢના દકલ્લા પર હલ્લો વગેરે જેવી 
ઘટનાઓએ ભગત ચળવળ ગમ ેત્યારે રાિકીય 
ચળવળ બની શકે છે. તઓે અણસાર આપ્યો જે 
૧૭ નવેમ્બર ૧૯૧૩ની માનગઢની ઘટનાથી 
સાખ્રબત થઈ ગયુાં. 

૧૭ નવેમ્બર ૧૯૧૩ના રોિ માનગઢ 
મકુામે ભીલોના એક ર્ાર્મિક મેળાનુાં આયોિન 
કરવામાાં આવ્યુાં હત ુાં. જેમાાં ૩૦૦૦ જેટલાાં ભગત 
ભીલો એકઠાાં થયાાં. ગોર્વિંિગરુૂ અને ભીલ 
અનયુાયીઓનુાં ર્વશાળ સાંખ્યામાાં એકઠાાં થવાથી 
સાંથ, કુશલગઢ, વાાંસવાડા અને ડુાંગરપરુ જેવા 
િેશી રાજ્યોમાાં ગભરાટ ફેલાઈ. ગોર્વિંિગરુૂની 
સુાંથના શાસકોએ ર્રપકડ કરી ભીલોને માનગઢ 
પરથી વીખેરાઈ િવા પોલીટીકલ એિન્ટે 

ર્વનાંતી કરી. છતાાં ભલો માનગઢથી ર્વખેરાયા 
નહીં, ગોર્વિંિગરુૂ સામે લશ્કરી કાયચવાહી 
કરવાના ભાગરૂપે ફેળવાયેલુાં ખ્રિદટશ લશ્કર, 
મેવાડ ભીલ કોટસચ અને સુાંથ તથા ડુાંગરપરુના 
િેશી લશ્કરોએ ૧૭ નવેમ્બર ૧૯૧૩ના રોિ 
મેિર સ્ટોકલી અને કેપ્ટન સટચનના નેતતૃ્વમાાં 
સવારે ૮.૩૦ વાગ્યે માનગઢ પર હુમલો કયો. 
૯૦૦ લોકોને પકડવામાાં આવ્યા અને આ 
લશ્કરી હુમલામાાં ૧૫૦૦ જેટલાાં ભીલો માયાચ 
ગયા. આજે ત ે ‘િખ્રલયાવાલા બાગ હત્યાકાાંડ’ 
જેવી કરુણાાંર્તકા ગણાય છે. 

સમાપનાઃ 

ગોર્વિંિગરુૂની ભગત ચળવળ એ 
ગિુરાતના આદિવાસીની મહાન ઘટના છે. 
િાયકાઓ સરુ્ી ભીલ સમાિ પર પ્રભાવ 
પાડનાર આ ચળવળથી આિનો ભીલ સમાિ 
પણ પ્રભાર્વત છે. ૧૯મી સિીના અંતમાાં શરૂ 
થયેલી ભગત ચળવળ ભીલ સમાિમાાં લોકર્પ્રય 
રહી છે. ૨૧મી સિીના પ્રારાંભે પણ ભગત 
ભીલોના પોતાના ગરુૂ, તમેના ઉપિેશો અન ે
ધણૂીઓમાાં શ્રદ્ધા ઓછી થઈ નથી. આજે પણ 
ભગત ભીલો માટે ગોર્વિંિગરુૂની આસ્થા અન ે
ર્વશ્વાસનુાં પ્રર્તક માનગઢની ધણુી છે. 
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